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GARDENA 
Tölthető akkumulátoros fűnyíró 36 A Li / 42 A Li
Üdvözöljük a GARDENA világában...

Ez az eredeti, angol nyelvű felhasználói kézikönyv fordítása.
Kérjük, gondosan olvassa el és tartsa be a használati útmutatóban található utasításokat.
A használati útmutató segítségével ismerkedjen meg a GARDENA akkumulátoros fűnyíróval,
sajátítsa el annak helyes használatát és a biztonsági előírásokat.

Biztonsági okokból 16 év alatti gyermekek és a használati utasításban foglaltakat nem
ismerő személyek nem használhatják az akkumulátoros fűnyírót.  Csökkentett fizikai vagy
szellemi képességekkel rendelkező személyek csak egy felelős személy felügyelete vagy
utasításai mellett használhatják a készüléket.

� Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót.
1. A GARDENA akkumulátoros fűnyíró felhasználási területe..........1
2. Biztonsági utasítások ...................................................................1
3 Összeszerelés ............................................................................ 3
4. Működés...................................................................................... 5
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9. Hibaelhárítás ............................................................................... 9
10. Műszaki adatok ............................................................................10
11. Tartozékok ................................................................................... 10
12. Szerviz / Jótállás ..........................................................................10

Tartalomjegyzék

1. A GARDENA akkumulátoros fűnyíró felhasználási területe

A GARDENA akkumulátoros fűnyíró magán- és hobby kertek
gyepfelületeinek nyírására alkalmas.
A GARDENA által mellékelt használati utasítások betartása a
fűnyíró helyes használatának előfeltétele.

2. Biztonsági utasítások

Figyelmeztetés

Figyelmesen olvassa el a használati
utasítást a vezérlő berendezés és
annak működésének megértéséhez.

Mindig tartsa a fûnyírót a földön (füvön)
annak üzemeltetése során!  A fűnyíró
döntése vagy felemelése kövek
kicsapódásához vezethet.

Tartsa távol a járókelőket!  Állítsa le a
berendezést, amíg emberek, különösen
gyermekek tartózkodnak a
munkaterületen!

Legyen óvatos az éles késekkel – a
kések a kikapcsolást követően még
tovább forognak.  

Karbantartás előtt, vagy a vezeték
sérülése esetén húzza ki a csatlakozót
az aljzatból, illetve, akkumulátoros
készülék esetében karbantartás előtt
vegye ki a biztonsági kulcsot.

A tápkábelt tartsa távol a
vágószerkezettől.  Ez a figyelmeztetés
az akkumulátoros készülékekre nem
vonatkozik.

�  Kérjük, olvassa el a termék biztonságával 
kapcsolatos megjegyzéseket.

122

Szakszerű használat

A sérülések elkerülése érdekében ne használja a GARDENA
akkumulátoros fűnyírót kúszónövények vágására vagy tetőn
található gyep nyírására.

Figyelem! 



Minden használat előtt elvégzendő ellenőrzések:
Minden használat előtt vizsgálja meg a készüléken
az anyák, csapszegek és forgórészek épségét.  Az
elhasználódott vagy sérült késeket ki kell lecserélni.
Ne használja az akkumulátoros fűnyírót, ha a
biztonsági eszközök (kapcsolókar, biztonsági kulcs,
indítógomb, vágószerkezet burkolata) és/vagy a
kések sérültek vagy elhasználódtak.  Ne használja a
készüléket a biztonsági eszközök megkerülésével,
vagy azok hiánya esetén.
Előzetesen vizsgálja meg a területet, amelyen a
fűnyírót használni kívánja.  A köveket, ágakat,
drótokat és minden egyéb akadályt el kell távolítani
az útból.
A kések útjába kerülő tárgyak kiszámíthatatlan
irányban repülhetnek szét, illetve a vágószerkezet
sérülését okozhatják.
Szakszerű használat/Felelősség:

FIGYELEM!  Legyen óvatos, mert a forgó
kések sérüléseket okozhatnak
� Soha ne nyúljon kézzel vagy lábbal a

forgórészekhez, vagy azok alá.
� A pengéket csak a kikapcsoló eszköz

eltávolítása és a pengék teljes leállása után
érintse meg.

Ne használja a fűnyírót emberek (különösképp
gyerekek), illetve állatok közvetlen közelében.  Az
okozott károkért a készülék használója a felelős.
Töltéseken és lejtőkön történő fűnyírás esetén
legyen különösen óvatos:
� Mindig tartsa be a biztonságos távolságot,

viseljen csúszásmentes talppal ellátott cipőt és
hosszúnadrágot.  Mindig átlós irányban végezze
a nyírást.

� Túlságosan meredek lejtőn ne használja a
készüléket.

Ügyeljen, amikor hátrafelé mozog, illetve maga felé
húzza a fűnyírót.  Elbotlás veszélye!
Ha az óvintézkedések ellenére munka közben
valamilyen tárgyba vagy akadályba ütközik, vagy a
fűnyíró erőteljesen rázkódni kezd, engedje el a
kapcsolókart.  Vegye ki a kulcsot és az akkumulátort
a foglalatból.  Távolítsa el az idegen tárgyat,
ellenőrizze a fűnyíró épségét, és szükség esetén
javíttassa meg.
� Csak megfelelő látási viszonyok között használja.
Ne hagyja a fűnyírót felügyelet nélkül.  Ha
megszakítja a munkát, vegye ki a kulcsot és tárolja
biztonságos helyen a készüléket.
Mindig lépéstempóban irányítsa a fűnyírót.

Elektromossági biztonság:
Az akkumulátoros fűnyíró súlyos
sérüléseket okozhat!
� A sérülések megelőzése érdekében

soha ne indítsa be a készüléket annak
döntött állapotában.

Ne távolítsa el az akkumulátort, miközben jár a
motor.
Közvetlen azelőtt helyezze be a kulcsot, mielőtt a
fűnyírást elkezdené.
Ismerkedjen meg a környezettel, ahol a munkát
fogja végezni.  Figyeljen a lehetséges
veszélyforrásokra, amelyeket a fűnyíró zúgása
miatt esetlegesen nem hallhat.
Ügyeljen arra, hogy ne zavarja meg mások pihenőidejét.
Amikor megszakítja a munkát, hogy másik
munkaterületre térjen át, mindig kapcsolja ki a
készüléket és vegye ki a kulcsot az aljzatból.
Ne használja a fűnyírót úszómedence vagy kerti tó
mentén.
Ne használja a készüléket esőben, illetve nyirkos,
nedves terülten.
Akkumulátor biztonság:

Vigyázat! Rövidzárlat - tűzveszély!
� Az érintkezők fémmel történő

áthidalása tilos!
Tűzveszély!
Soha ne töltse az akkumulátort savak vagy
gyúlékony anyagok közelében.
Robbanásveszély!
A használt akkumulátort semmilyen
körülmények között ne dobja tűzbe.
Az akkumulátort csak a hozzá kapott töltővel
töltse!  Más töltők használata károsodást és
sérülést okozhat.
Óvja az akkumulátort a túl erős napsugárzástól.
A GARDENA töltőtől eltérő töltő használata esetén
a GARDENA nem vállal felelősséget és garanciát.
Tartsa száraz helyen a töltőt.
Kizárólag száraz helyen töltse az akkumulátort.
Az akkumulátort csak a tölthető akkumulátoros
fűnyíróhoz használja.
Ne használja a fűnyírót, amíg a töltő hálózatra van
csatlakoztatva!
Vigyázzon, hogy a töltő foglalatát, az akkumulátort,
a biztonsági kulcsot és a töltőt ne érje szennyeződés
és nedvesség.
A fűnyíróhoz a tartozékként kapott akkumulátoron
kívül nem használható más akkumulátor.
Semmilyen körülmények között ne használjon nem
tölthető akkumulátort.
Ha szivárgást észlel az akkumulátorból, vegye ki a
biztonsági kulcsot, vegyen fel védőkesztyűt,
távolítsa el az akkumulátort, és megfelelő módon
helyezze a hulladékba.
Ne érintkezzen az akkumulátorsavval.  Ha a sav
szembe kerül, azonnal öblítse ki vízzel és forduljon
orvoshoz.
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3. Összeszerelés

1. Húzza ki az alsó rudat rögzítő
csapszeget a megfelelő
állásba.  

2. Helyezze a rugót és a
csapszeg rögzítőt a
csapszegre. 

Végezze el ugyanezt a másik
oldalon is.

3. Helyezze be a szorítóanyát a
gyorszárba .

4. Győződjön meg róla, hogy az alsó
rúd a megfelelően áll , majd
illessze a csapszegre úgy, hogy az
szorosan illeszkedjen a
csapszegrögzítőbe.

5. Helyezze az alátétet és a
gyorszárat a csapszegre, és
fordítsa el a gyorszárat háromszor
az óramutató járásának
megfelelően .

6. Hajlítsa le a gyorszárat a rúd
irányába . Ha a gyorszár nincs
eléggé megszorítva: nyissa ki,
fordítson rajta még egyet és
hajlítsa le addig, hogy a rúd
rögzítve legyen.

3

4
5

6
7

8

9

10

11

11
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FONTOS INFORMÁCIÓK
A gyártó által szállított fűnyíró kerekei felemelt pozícióban

vannak.  Ne kapcsolja be a készüléket, amíg a kerekeke
pozícióból át nem állította 5 .2

1

3

A fűnyíró alsó rúdjainak
összeszerelése 
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7. A gyorszár nyitható és zárható
.

Végezze el ugyanezt a másik
oldalon is.

8. Helyezze be a dugókat az
alsó rudak végeibe.

1. Helyezze be a szorítóanyát a
gyorszárba .

2. Kapcsolja össze a felső
rudazatot az alsó rudakkal
a lekerekített fejű csapszeg ,
alátét és gyorszár
segítségével.

3. Fordítsa el a gyorszárat
háromszor az óra járásának
megfelelő irányban .

4. Hajlítsa le a gyorszárat a rúd
irányába . Ha a gyorszár
nincs eléggé megszorítva:
nyissa ki, fordítson rajta még
egyet és hajlítsa le addig, hogy
a rúd rögzítve legyen.

5. A gyorszár nyitható és zárható
.

Végezze el ugyanezt a másik
oldalon is.

1. Helyezze a fűgyűjtő fogantyúját
a fedélen található

nyílásokba és tolja be, amíg
a helyére kattan.

2. Nézze meg a fedél alján, hogy a
kapcsok bepattantak-e a
helyükre.

3. Illessze össze a fűgyűjtő két
felét a kapcsokat egymáshoz
igazítva. Mielőtt a helyükre
pattintaná, győződjön meg a
kapcsok megfelelő
elhelyezkedéséről. 

4. Helyezze a fedelet a
gyűjtőkosárra a kapcsokat
egymáshoz igazítva.  Mielőtt a
helyükre pattintaná, győződjön
meg a kapcsok megfelelő
elhelyezkedéséről.
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A fűnyíró felső rudazatának
összeszerelése
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1. Emelje fel a védőfedelet .
2. Ellenőrizze, hogy az ürítőjárat tiszta, törmelékmentes legyen .
3. A teljesen összeszerelt fűgyűjtőt helyezze a fűnyíró hátulján

található két illesztési pontra .
4. Helyezze a védőfedelet a gyűjtőkosár tetejére.  Győződjön meg a

gyűjtőkosár biztonságos elhelyezkedéséről.

• Az eltávolítás a fentiekkel ellentétesen történik.

30

29
28Az összszerelt fűgyűjtő 

felszerelése a fűnyíróra

28

29

30

FONTOS !   AZ ILLESZTÉST KÖVETŐEN ELLENŐRIZZE, HOGY
NEM MARADT-E RÉS A VÉDŐFEDÉL ÉS A GYŰJTŐDOBOZ
KÖZÖTT.

Nagyobb fűfelületek esetében, ahol a fű összegyűjtése nem szükséges,
gyűjtőkosár nélkül is használhatja a fűnyírót.  Bizonyosodjon meg róla,
hogy a védőfedél teljesen zárva van.  A védőfedél kialakítása lehetővé
teszi, hogy a fű a gép hátuljából lefelé ürüljön.

4. Működés

A vágás időtartama a fű
magasságától, nedvességtartamától
és az akkumulátor töltöttségétől függ.

� A fűnyírót hetente kétszer használja a
fű növekedési időszakában, a pázsit
megszenvedi, ha a hosszának több
mint egyharmadát kell egyszerre
lenyírni.

5. Beüzemelés

Beüzemelés előtt töltse fel teljesen az akkumulátort. 
A lítium-ion akkumulátor bármilyen töltöttségi állapotban tölthető, 
és a töltés bármikor megszakítható az akkumulátor károsodása nélkül
(nincs memória effektus).

Az Ön által vásárolt fűnyíró a következőket nyújtja:-

Fűgyűjtővel van felszerelve :- hatékonyan összegyűjti és
tömöríti a levágott füvet.

Mulcs betéttel van ellátva :- finomra aprítja a füvet, hogy a tá-
panyagok visszajussanak a gyepbe.

Hátsó ürítés :- Hatékonyan vágható a hosszú fű is, anélkül,
hogy üríteni kellene a gyűjtőkosarat.

33

32

31

Ne terhelje túl a fűnyírót!
A hosszú sűrű fű nyírása miatt csökkenhet a motor sebessége,
ilyenkor hallani lehet a motor hangjának megváltozását.  Ha a
motor sebessége csökken, talán túlterhelte a fűnyírót, ami
meghibásodást okozhat.  Ha hosszú sűrű füvet nyír, előbb
magasabbra beállított nyírási magasság segít elkerülni a
túlterhelést. Ld. A nyírási magasság beállítása c. részt.

31

3332

FIGYELEM!
A túlfeszültség károsítja az akkumulátorokat és az
akkumulátortöltőt.
� Ellenőrizze a megfelelő hálózati feszültséget. 

Akkumulátor töltése



1.   Helyezze be a töltőkábel csatlakozóját a fali aljzatba.

2. Helyezze be a töltőkábel csatlakozóját az akkumulátorba . 

Az akkumulátortöltőn a töltést jelző lámpa vörösen világít.  Az ak-
kumulátor töltés alatt áll.
Amint a töltést jelző lámpa  zölden világít, az akkumulátor teljesen
fel van töltve. 

Töltési időtartamok
4035 (akkumulátor 8836 / 3,0 Ah) : 

4,5 óra (90% -os töltöttség) : 9 óra (100% -os töltöttség)

4041 (akkumulátor 8837 / 4,5 Ah) : 
7,5 óra (90% -os töltöttség) : 15 óra (100% -os töltöttség)

3. Először a töltőkábelt távolítsa el a töltőaljzatból, és utána húzza ki
az akkumulátortöltőt a fali aljzatból.

1. Helyezze a z akkumulátort a

készülékre . 

2. Az akkumulátor készülékbe való
beillesztéséhez hajlítsa le az

akkumulátor fogantyúját .

6. Használat

• A vágási magasság beállítása a kerekek állítókarral való
felemelésével illetve leeresztésével történik.

• A készüléken ötféle vágási magasság állítható be (27 - 65 mm).
(1) = 27 mm
(2) = 35 mm
(3) = 45 mm
(4) = 55 mm
(5) = 65 mm

3534
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Akkumulátor beszerelése Fontos !   
Győződjön meg róla, hogy nincs szennyeződés vagy
nedvesség az akkumulátor foglalatában és érintkezőin.

40

Vágási magasság beállítása

A legtöbb fűnyíró esetében a közepes nyírási magasság ajánlott. A
túl alacsony nyírás rontja a fűnyírójának minőségét, és a fűgyűjtés
hatékonyságát is csökkenti.



1. Illessze be a biztonsági kulcsot .

2. Tartsa benyomva a biztonsági lezáró
gombot, majd szorítsa az
indító/leállító karok egyikét a felső
rudazathoz .

3. Továbbra is tartsa nyomva az indító/leállító kart a felső rudazat
irányában, és engedje fel a biztonsági lezáró gombot.

1. Engedje el az indító/leállító kart.

1. Zöld LED világít:- Teljes akkumulátor 
kapacitás (ez a fény  
20 mp után kialszik)

2. Sárga LED világít:- Az akkumulátor félig van
feltöltve (ez a fény  
20 mp után kialszik)

3. Piros LED világít:- Az akkumulátor majdnem 
teljesen le van merülve
(ez a fény 20 mp után 
kialszik)

4. Piros LED villog:- Az akkumulátor le van 
merülve, a bekapcsolás 
nem lehetséges.

1. Vegye ki a biztonsági kulcsot.

2. Ürítse ki a gyűjtőkosarat.

47

47

46

45

41

43
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Fűnyíró beindítása

42

43 Két indító/leállító kar van beépítve.  A fűnyíró bármelyikkel indul.

Fűnyíró leállítása

Fűgyűjtő telítettségjelző ablaka

A nyesedék láthatóvá válik ezen az ablakon keresztül, ahogy a
gyűjtőkosár megtelik.  Amint a gyűjtőkosár feltelt, ki kell üríteni.

48
48

Figyelem:-  Amikor elindítja a fűnyírót, a kar megnyomását
követően némi késedelemmel éri el a készülék a maximális
fordulatszámát.

A kapcsolódobozon található egy biztonsági lezáró gomb
amellyel megelőzhető a véletlen indítás.

42

41

Az akkumulátor töltöttségi 
szintje

A fűnyíró beindításakor a töltöttségi szint jelzője fényjelzésekkel
segíti az újratöltést

44

44

45

46

47

Fontos !   
Győződjön meg róla, hogy nincs szennyeződés vagy
nedvesség az akkumulátor foglalatában és érintkezőin.



8. Karbantartás

1. Tisztítsa le kefével 

2. Puha kefe használatával távolítsa el a
fűnyesedéket minden légbeszívóról

, az ürítőjáratból és a
gyűjtőkosárból .55

5453

52
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7. Tárolás

1. Vegye ki az akkumulátort és a biztonsági kulcsot (lásd: 5. Beüzemelés)
2. Tisztítsa meg a terméket (lásd: 9. Karbantartás).
3. Töltse fel az akkumulátort és tárolja elkülönítve (lásd: 5. Beüzemelés)
4. Lazítsa meg a gyorszárakat, hogy a rudazatokat össze lehessen hajtani .
5. A készüléket száraz, fagymentes helyen tárolja.  Ne tárolja kültéren.

Óvja a közvetlen napsugárzástól.

Az tölthető akkumulátoros fűnyíró nem szabad szokásos házi
hulladékkal együtt kidobni.  A helyi környezetvédelmi
szabályozásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. 
� Fontos: Győződjön meg róla, hogy az egység leselejtezése a helyi

újrahasznosítási begyűjtőponton keresztül történik-e. 
A GARDENA akkumulátoros fűnyíró lítium-ion akkumulátorokat
tartalmaz, amelyeket élettartamuk végén nem szabad a házi
hulladékkal együtt kidobni. 

1. Süsse ki teljesen a lítium-ion cellákat. 
2. A lítium-ion cellákat megfelelően ártalmatlanítsa.

51

A terméket gyermekektől elzárva kell tárolni.

Li-ion

Tárolás:

Leselejtezés:
(az EK RL2002/96
irányelvének
megfelelően)

Fontos:  Kérjük, a lítium-ion akkumulátorokat vigye vissza a
GARDENA forgalmazóhoz, vagy leselejtezésüket újrahasznosítási
begyűjtőponton keresztül végezze.

Az
akkumulátorok
leselejtezése:

HASZNÁLJON KESZTYŰT
FONTOS:- Nagyon fontos, hogy tisztán tartsa a fűnyírót. Ha
fűcsomók maradnak a levegőbeszívó járatokban, vagy a készülék
alatt, ez tüzet okozhat.

Tisztítás

51

52 53

54

55

1. Állítsa le a fűnyírót a Fűnyíró
leállítása c. részben leírtak szerint.

2. Emelje fel a védőfedelet, és
biztonságosan illessze be a mulcs
betétet a hátsó ürítőjáratba .50

49

Az Ön fűnyírója mulcs betéttel van felszerelve. 
A mulcs betét megelőzi, hogy a fű eltorlaszolja a fűnyíró alján található
gyűjtőjáratot. 

49

50

Mulcs betét

Fontos: 
Vegye ki a biztonsági kulcsot és az akkumulátort.
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9. Hibaelhárítás

Probléma Lehetséges ok Megoldás

Motor nem indul/menet Biztonsági kulcs nincs behelyezve Helyezze be a biztonsági kulcsot
közben leáll (lásd 5. Beüzemelés)

Nincs akkumulátor a készülékben Helyezzen be akkumulátort 
(lásd 5. Beüzemelés)

Piros LED villog Töltse fel az akkumulátort 
Akkumulátor nincs feltöltve (lásd 5. Beüzemelés)

Zöld LED és hibajelző LED Helyezze a készüléket 
együtt villog árnyékba, várja meg, hogy 
Motorhőmérséklet magas lehűljön, majd indítsa újra.

Sárga LED és hibajelző LED Helyezze a készüléket
együtt villog árnyékba, várja meg, hogy
Akkumulátor-hőmérséklet magas lehűljön, majd indítsa újra.

Piros LED és hibajelző LED Helyezze a készüléket
együtt villog árnyékba, várja meg, hogy
Vezérlő hőmérséklete magas tlehűljön, majd indítsa újra.

Hibajelző LED villog Távolítsa el az akadályt és 
Túlfeszültség/motor blokkolva indítsa újra.

Hibajelző LED folyamatosan világít Vizsgáltassa meg a készüléket 
Vezérlő hiba egy GARDENA szakszervizben.

Abnormális zaj Csavarok/alkatrészek meglazultak Húzza meg a csavarokat, vagy 
Erőteljes rázkódás vizsgáltassa meg a készüléket 

egy GARDENA szakszervizben.

Rosszul felszerelt kés Vizsgáltassa meg a készüléket 
egy GARDENA szakszervizben.

Idegen tárgyak a késen Távolítsa el az idegen tárgyakat.

A kés erősen szennyezett Tisztítsa meg a kést.

A kés megrongálódott Vizsgáltassa meg a készüléket 
egy GARDENA szakszervizben.

Gyenge fűgyűjtő teljesítmény Vágási magasság túl alacsony Emelje meg a vágási magasságot
(lásd 6. Használat – Vágási ma
gasság beállítása).

A gyűjtőkosár megtelt Ürítse ki a kosarat (lásd 6. 
Használat – Fűgyűjtő 
telítettségjelző ablaka)

Az ürítőjárat eltömődött/a készülék Távolítsa el a füvet (lásd 8. 
alja megtelt nyesedékkel Karbantartás - Tisztítás)..

Egyenetlen vágási eredmény A kés életlenné vált Vizsgáltassa meg a készüléket 
egy GARDENA szakszervizben.

Túl hosszú a fű Emelje meg a vágási magasságot
(lásd 6. Használat – Vágási 
magasság beállítása).

A fűnyírót nehezen lehet tolni Túl hosszú a fű Emelje meg a vágási magasságot
(lásd 6. Használat – Vágási 
magasság beállítása).

FONTOS:- Legyen óvatos az éles késekkel !  Viseljen védőkesztyűt
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3. Puha kefével tisztítsa meg a telítettségjelző ablakot .

4. Száraz ronggyal törölje át a fűnyíró felületét.

56

FONTOS:- Soha ne használjon vizet a fűnyíró tisztítására. Ne
tisztítsa vegyi anyagokkal, többek között benzinnel, vagy
oldószerekkel – ezek károsíthatják a kritikus műanyag alkatrészeket.

56

Fontos: 
Vegye ki a biztonsági kulcsot és az akkumulátort.



10. Műszaki adatok

Tölthető akkumulátoros fűnyíró 36 A Li 42 A Li
(Art. 4035) (Art. 4041)

Vágási szélesség / Vágási magasság 36 cm 42 cm

Vágási magasság beállítása 27 mm - 65 mm 27 mm - 65 mm

Súlya akkumulátorral 17.51 kg 18.72 kg

Akkumulátor feszültsége / kapacitása 36V, 3.0Ah 36V, 4.5Ah

Egy töltéssel nyírható felület max. 300 m2 max. 500 m2

Munkaterületre vonatkozó, jellemző
kibocsátási érték Lpa

1) 77.9 dB(A) 77.9 dB(A)

Zajszint LWA
2) mért 95 dB (A) mért 95 dB (A)

garantált 96 dB (A) garantált 96 dB (A)

Kéz/kar rázkódás avhw
1) < 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2

Mérési módszer a következők szerint:  1) EN 786   2) 2000/14/EK irányelv

11. Tartozékok
GARDENA csere 36V-os Akkumulátor az élettartam Cikksz. 8836 - 3,0 Ah
Li-ion akkumulátor meghosszabbításáért, illetve csere céljára, Cikksz. 8837 - 4,5 Ah

mindkét fűnyíróhoz.

GARDENA gyors Akkumulátortöltés akár háromszor Cikksz. 8831
akkumulátor töltő gyorsabban.

GARDENA kés Az életlenné vált kés cseréjéhez Cikksz. 4083 – 36cm
Cikksz. 4084 – 42 cm

12. Szerviz / Jótállás 

A GARDENA a termékre a vásárlástól számítva 2 év jótállást
biztosít. Ez a jótállás az egység minden olyan súlyos hibájára
kiterjed, amely bizonyítottan anyaghibából vagy gyártási hibából
származik. A jótállási idő alatt az egységet vagy kicseréljük, vagy
díjmentesen megjavítjuk, amennyiben teljesülnek a következő
feltételek: 
• Az egységet megfelelően kezelték, és betartották a használati
utasításban felsorolt követelményeket.
• Az egységet sem a felhasználó, sem jogosulatlan harmadik fél
nem kísérelte meg megjavítani. 
A lánc és a láncvezető fogyó eszközök, és nem tartoznak a jótállás
hatálya alá. 
Ez a gyártói jótállás nincs hatással a felhasználó
forgalmazóval/értékesítővel szemben fennálló jótállási
követeléseire.
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Amennyiben az akkumulátoros fűnyíró meghibásodik, kérjük, a
hibás egységet a vásárlási számla másolatával és a hiba
leírásával együtt küldje el díjmentesített csomagként a
használati utasítás hátlapján található GARDENA
szervizközpontok egyikéhez.

H



Termékfelelősség

Kifejezetten kiemeljük, hogy a termékfelelősségi törvénynek megfelelően nem vagyunk felelősek a termékeink által okozott
olyan károsodásokért, amelyek a nem megfelelő javításból származnak, vagy ha a kicserélt alkatrészek nem eredeti
GARDENA alkatrészek vagy általunk jóváhagyott alkatrészek voltak, valamint amennyiben a javítást nem GARDENA
szervizközpont vagy jóváhagyott szakember végezte. Ugyanez vonatkozik a cserealkatrészekre és a tartozékokra is.

Odpovědnost za výrobek

Výslovně zdůrazňujeme, že v souladu se zákonem neneseme odpovědnost za jakékoli škody způsobené našimi
výrobky, pokud tyto škody byly způsobeny nesprávně provedenou opravou, pokud vyměněné součástky nejsou
originální součástky GARDENA či součástky námi schválené a pokud oprava nebyla provedena servisním střediskem
firmy GARDENA či pověřeným odborníkem. Totéž platí o náhradních dílech a doplňcích.

Ručenie výrobku

Upozorňujeme, že v súlade so zákonom o ručení výrobku nezodpovedáme za žiadne škody spôsobené zariadením,
ak boli tieto spôsobené nesprávnou opravou, alebo ak náhradné diely neboli originálne GARDENA diely alebo nami
odporúčané, a tiež v prípade, ak opravy neboli prevedené v GARDENA servisnom stredisku alebo autorizovaným
špecialistom.  Toto platí aj pri náhradných dieloch a príslušenstve.

Ευθύνη για το προϊόν

Επισημαίνουμε ρητά ότι, σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης για προϊόντα, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε
ζημιά προκληθεί από τις συσκευές μας, εφόσον οφείλεται σε ακατάλληλη επισκευή ή αν έχουν αλλαχτεί
εξαρτήματα με άλλα, μη γνήσια εξαρτήματα της GARDENA ή με μη εγκεκριμένα από εμάς εξαρτήματα και αν οι
επισκευές δεν έγιναν από κέντρο σέρβις της GARDENA ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Το ίδιο ισχύει και για τα
ανταλλακτικά και αξεσουάρ.

Ответственность производителя за изделие

Мы специально обращаем Ваше внимание, что в соответствии с законом об ответственности производителя за
изделие, мы не отвечаем за какие-либо повреждения наших изделий, если они были получены в результате
неправомерного ремонта, или детали изделия были заменены не подлинными запасными частями GARDENA
или деталями, не рекомендованными нами, и, если ремонт не проводился центром обслуживания GARDENA или
авторизованным специалистом. То же самое относится к запасным частям и вспомогательному оборудованию.

Odgovornost za izdelek

Izrecno vas opozarjamo, da skladno z zakonodajo o odgovornosti za izdelke ne odgovarjamo za kakršno koli škodo,
ki bi nastala zaradi naših enot, če se je to zgodilo zaradi nepravilnega popravila ali uporabe delov, ki niso znamke
GARDENA ali nimajo odobritve GARDENA, ali če popravila ni opravil servisni center GARDENA ali pooblaščeni
specialist. Enako velja tudi za nadomestne dele in dodatno opremo. 

Odgovornost

Mi izričito naglašavamo da, u skladu sa zakonom o odgovornosti vezanoj za proizvode, mi nismo odgovorni da štetu
koja je uzrokovana našim uređajima, ako je do nje došlo radi neispravnih popravaka ili rezervni dijelovi koji su
stavljeni nisu originalni GARDENA rezervni dijelovi ili drugi dijelovi  koje smo mi odobrili i ako popravak nije obavio
GARDENA servisni centar ili ovlašteni stručnjak. Isto se odnosi na rezervne dijelove i dodatnu opremu. 

Odgovornost za štetu od proizvoda s nedostatkom

Mi izričito ukazujemo na to da, u skladu sa zakonom o odgovornosti proizvođača, nismo odgovorni ni za kakvu štetu
izazvanu našim uređajima na kojima postoji nedostatak usled nepravilno popravke ili ako zamenjeni delovi nisu
originalni delovi GARDENA ili delovi koje smo odobrili, ako popravke nisu izvršene u servisnom centru GARDENA ili
od strane ovlašćenog stručnjaka. Ovo se takođe odnosi na rezervne delove i pribor.

Відповідальність за якість виробу 

Компанія явно заявляє, що згідно з законом про відповідальність за якість продукції компанія не несе
відповідальності за будь-які збитки, спричинені інструментами виробництва компанії, якщо причиною таких збитків
стали неналежний ремонт, заміна частин на частини інших виробників, крім компанії GARDENA, або на частини, не
схвалені компанією, і якщо ремонтні роботи виконувалися не центром обслуговування компанії GARDENA або
уповноваженим спеціалістом. Це положення також застосовується до запасних частин та аксесуарів.

Fiabilitatea produsului

Subliniem în mod expres faptul că în conformitate cu legea fiabilităţii produsului, nu suntem răspunzători de nicio
defecţiune provocată de produsele noastre dacă acestea se datorează reparaţiilor necorespunzătoare sau dacă
piesele schimbate nu sunt piese originale GARDENA sau piese aprobate de noi şi dacă reparaţiile nu au fost
efectuate de un Centru de service GARDENA sau de un specialist autorizat. Acelaşi lucru este valabil în cazul
pieselor de schimb şi accesoriilor.

Ürün Güvenilirliği

Ürün güvenilirliği yasası uyarınca, uygun olmayan onarım işlemlerinden dolayı birimlerimizin neden olduğu
herhangi bir hasardan veya parçaların orijinal GARDENA parçalarıyla veya bizim tarafımızdan onaylanan
parçalarla değiştirilmemesinden ve onarım işlemlerinin GARDENA Servis Merkezi veya yetkili bir uzman
tarafından yapılmamasından kaynaklanan herhangi bir hasardan yükümlü olmadığımızı açık bir şekilde bildiririz.
Aynısı yedek parçalar ve aksesuarlar için de geçerlidir. 
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Certificado de Conformidade UE

A GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-
89079 Ulm, abaixo assinada, pelo presente certifica que, ao
saírem das nossas instalações, as unidades indicadas abaixo
estão em conformidade com as directrizes UE harmonizadas,
normas UE, e normas relativas a segurança e equipamentos
específicos.  O presente certificado perde a validade caso as
unidades sejam sujeitas a alterações sem a nossa aprovação.

Certyfikat zgodności UE

GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-
89079 Ulm niniejszym zaświadcza, że w chwili opuszczenia
fabryki urządzenie wymienione poniżej odpowiada normom
zharmonizowanym UE, standardom bezpieczeństwa UE oraz
standardom obowiązującym dla produktów tego rodzaju.
Certyfikat utraci ważność, jeżeli urządzenie zostanie
zmodyfikowane bez naszej zgody.

EU megfelelőségi tanúsítvány

Alulírott GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str
40, D-89079 Ulm ezennel tanúsítja, hogy az alábbiakban
felsorolt termékek a gyártóüzemből történő elszállításkor
teljesítik a harmonizált EU-s ajánlásokat, az EU-s
szabványokat és a biztonsági és termékspecifikus
szabványokat.  Ez a tanúsítvány semmissé válik, ha az
egységeket a gyártó jóváhagyása nélkül módosítják.

Prohlášení o shodě

GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-
89079 Ulm, tímto potvrzuje, že v době expedice z našeho
podniku jsou níže uvedené výrobky v souladu s jednotnými
směrnicemi EU, bezpečnostními normami EU a příslušnými
standardy. Tato záruka se stává neplatnou, pokud jsou
výrobky upravovány bez našeho svolení.

EU Certifikát súladu s normami

Dolupodpísaná spoločnosť GARDENA Manufacturing GmbH,
Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, týmto potvrdzuje, že po
výstupe z výroby sú doleuvedené zariadenia v súlade so
smernicami EU, normami EU, bezpečnostnými predpismi a
špecifikáciami výrobku.  Tento certifikát neplatí v prípade,
keď sú zariadenia bez nášho súhlasu modifikované.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης Ε.Ε.

Η υπογεγραμμένη GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-
Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, με το παρόν πιστοποιεί ότι, όταν
φεύγουν από το εργοστάσιό μας, οι μονάδες που αναφέρονται
παρακάτω συμφωνούν με τις εναρμονισμένες οδηγίες της
Ε.Ε., τα πρότυπα ασφάλειας της Ε.Ε. και τα πρότυπα για το
συγκεκριμένο προϊόν.  Η πιστοποίηση αυτή ακυρώνεται εάν οι
μονάδες τροποποιηθούν χωρίς την έγκρισή μας.

Сертификат соответствия ЕС

Настоящим удостоверяется, что нижеподписавшаяся
компания GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-
Str.40, D-89079 Ulm (ГАРДЕНА Мануфакчеринг Гмбх,
Ханс-Лоренсер штрассе 40, D-89079 Ульм),
подтверждает, что выпущенные ею нижеуказанные
изделия были произведены в согласии с
согласованными нормативами ЕС, стандартами ЕС и
специальными стандартами для изделий данного типа.
Этот сертификат становится недействительным, если
изделия были модифицированы без нашего согласия.

Certifikat o skladnosti za EU

Podpisano podjetje GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-
Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, s tem potrjuje, da so v
nadaljevanju navedene enote ob izhodu iz naše tovarne skladne
s harmoniziranimi direktivami EU, standardi EU, varnostnimi
standardi in posebnimi standardi za izdelke. Ta certifikat izgubi
veljavnost, če enote spremenite brez naše odobritve. 

EU Znak suglasnosti

Mi, niže potpisani GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-
Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, ovime potvrđujemo da su,
prilikom isporuke iz naše tvornice, dole navedeni uređaji u
skladu s harmoniziranim preporukama EU, EU standardima
za sigurnosti i standardima koji su specifični za proizvod.
Ovaj certifikat prestaje važiti ako je do preinaka uređaja došlo
bez našeg prethodnog odobrenja. 

EU Uverenje o kvalitetu

Dolepotpisani proizvođač GARDENA GmbH, Hans-Lorenser
40, D-89079 Ulm, ovim potvrđuje da, kada su napustili
fabriku, uređaji koji su dole naznačeni bili u skladu sa
usaglašenim EU smernicama, EU standardima,
bezbednosnim standardima i posebnim standardima za
proizvod.  Ovo uverenje postaje nevažeće ako su uređaji
izmenjeni bez našeg odobrenja.

Свідоцтво ЄС про відповідність

Компанія, що нижче підписалася, GARDENA
Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm
(Ульм), цим засвідчує, що після виходу із приміщення
заводу вироби, зазначені нижче, відповідають
погодженим директивам ЄС, стандартам безпеки ЄС, а
також стандартам, які властиві для них.  Це свідоцтво
втрачає чинність у разі модифікації виробу без
попередньої згоди виробника.

Certificat de conformitate UE

Subsemnata GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-
Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, certifică prin prezenta că la
părăsirea fabricii noastre, produsele indicate mai jos sunt
conforma cu recomandările armonizate ale UE, standardele
de siguranţă UE şi standardele specifice produsului.
Certificatul devine nul dacă produsele sunt modificate fără
aprobarea noastră.

AB Uygunluk Belgesi

Aşağıda imzası bulunan GARDENA Manufacturing GmbH,
Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm., işbu belgede, aşağıda
açıklanan ünitelerin fabrika çıkışında güvenlik ve ürün teknik
özelliği standartlarına ilişkin uyumlaştırılmış AB yönergeleri
ve AB standartlarına uygun olduğunu onaylar.  Bu sertifika,
ünitelerde onayımız alınmadan değişiklik yapılması
durumunda geçersizdir.

Сертификат за съответствие на ЕС

Долуподписаниите GARDENA Manufacturing GmbH,
Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, удостоверяват, че
при излизане от фабриката, машините посочени по-
долу са в съответствие в хармонизираните изисквания
на EС, стандартите на ЕС за безопасност и
специфичните стандарти за този продукт.  Този
сертификат се анулира, ако машините бъдат
модифицирани без нашето одобрение. 

Certifikata e konformitetit e BE-së 

I nënshkruari  GmbH, Hans-Lorenser-Str 40, D-89079 Ulm,
nëpërmjet kësaj vërteton se, kur dalin nga fabrika jonë,
produktet e treguara më poshtë janë në përputhje me
direktivat e harmonizuara të BE-së, me standardet e sigurisë
së BE-së dhe me standardet e veçanta të produktit.  Kjo
certifikatë bëhet e pavlefshme nëse produktet ndryshohen pa
pëlqimin tonë.

Certificado de Conformidad de la UE

El abajo firmante GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-
Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, certifica por ésta, que al salir
de fábrica, las unidades indicadas más abajo están de
acuerdo con las directrices armonizadas de la UE, las
normativas de la UE y las normativas específicas de
seguridad y del producto.  Este certificado se hace nulo si las
unidades han sido modificadas sin nuestra aprobación. 

ES atitikties sertifikatas

Toliau pasirašiusi “GARDENA Manufacturing GmbH”, Hans-
Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm patvirtina, kad išgabenti iš
gamyklos įrenginiai atitiko nurodytas su sauga susijusias ES
direktyvas, ES standartus ir specialius gaminiui taikomus
standartus.  Šis sertifikatas tampa negaliojančiu įrenginiams,
modifikuotiems be mūsų žinios.

ES atbilstības sertifikāts

Tālāk minētais uzņēmums GARDENA Manufacturing GmbH,
Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm ar šo apliecina, ka pēc
izgatavošanas tālāk minētās ierīces atbilst saskaņotajām
Eiropas Savienības direktīvām, Eiropas Savienības
drošības standartiem un konkrētiem izstrādājumiem
paredzētiem standartiem.  Ja ierīces tiek pārveidotas bez
mūsu piekrišanas, šis sertifikāts tiek anulēts.
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Beschreibung des Geräts: Akku-Rasenmäher
Description of the unit: Battery Rechargeable Lawnmower
Description de l’appareil: Tondeuse sur batterie rechargeable
Omschrijving van de eenheid: Oplaadbare grasmaaier
Beskrivning av enheten: Gräsklippare med laddningsbart 

batteri
Beskrivelse af enhed: Batteridrevet genopladelig 

græsslåmaskine
Beskrivelse av enhet: Oppladbar gressklipper
Yksikön kuvaus: Akkukäyttöinen ruohonleikkuri
Descrizione del prodotto: Tosaerba a batteria ricaricabile
Descripción de la unidad: Cortacésped de batería recargable
Descrição da unidade: Corta-relva a bateria recarregável
Opis urządzenia: Kosiarka akumulatorowa
Az egység leírása: Tölthető akkumulátoros fűnyíró
Popis výrobku: Akumulátorová sekačka
Popis zariadenia: Kosačka na nabíjateľnú batériu
Περιγραφή της συσκευής: Επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό 

μπαταρίας
Описание изделия: Газонокосилка с 

перезаряжаемым аккумулятором
Opis enote: Akumulatorska polnilna kosilnica
Opis uređaja: Kosilica na baterije na punjenje
Opis uređaja: Akumulatorska kosilica trave
Опис виробу: Газонокосарка з акумуляторною 

батареєю
Descrierea produsului: Maşină de tuns gazonul pe acumulator
Ünite tanımı: Şarj edilebilir pilli Çim Biçme makinesi
Описание на продукта: Косачка с презареждаема батерия
Përshkrimi i produktit: Makinë për të prerë barin me bateri 

të rikarikueshme
Toote kirjeldus: Laetava akuga muruniiduk
Įrenginio aprašymas: Įkraunama akumuliatorinė žoliapjovė
Ierīces apraksts: Zāles pļāvējs ar uzlādējamu 

akumulatoru

Typ: Art-Nr.: Typ: č. art.:
Type: Art No.: Τύπος: Αριθμός κωδικού.:
Type: Art No.: Тип: Артикул №:
Type: Art Nr.: Tip: Št. art.:
Typ: Art Nr.: Vrsta: Br. Artikla.:
Type: Art nr.: Tip: Broj proizvoda.:
Type: Art Nr.: Тип: Арт. №.:
Tyyppi: Art Nro.: Tip: Nr. art.:
Tipo: Art no.: Tür: Madde No.:
Tipo: Art. Nº.: Тип: Номер на артикул:
Tipo: Art. Nº.: Lloji: Artikulli nr.:
Typ: Art Nr.: Tüüp: Art. nr.:
Típus: Árucikk szám: Tipas: Gaminio nr.:
Typ: Číslo výr.: Veids: Art. nr:

36A Li 4035 42A Li 4041

EU-Richtlinien:: Nariadenie EU:
EU directives: Οδηγίες Ε.Ε.:
Directives UE : Директивы ЕС:
EU richtlijnen:: Direktive EU:
EU-direktiv: Direktive EU:
EU-direktiver: EU uputstva:
EU-direktiver: Директиви ЄС:
EU-direktiivit: Directive UE:
Direttive UE: AB direktifleri:
Directivas de la UE: Директиви на ЕС:
Directivas UE: Direktivat e BE-së:
Dyrektywy UE: ELi direktiivid:
EU-s irányelvek: ES direktyvos:
Směrnice EU: ES direktīvas:

2006/42/EC 2000/14/EC
2004/108/EC

Harmonisierte EN:
EN50338, EN836, EN60335-2-29, EN60335-1, EN50366,
EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-2

Hinterlegte Dokumentation: GARDENA Technische 
Dokumentation

Konformitätsbewertungsverfahren Nach 2000/14/EG, Art. 14, 
Anhang V1

Deposited Documentation: GARDENA Technical 
Documentation

Conformity Assessment according to 2000/14/EC
Procedure: Art. 14 Annex V1
Documentation déposée: Documentation technique 

GARDENA
Procédure dʼévaluation selon lʼannexe V1 de la 
de la conformité: directive 2000/14/CE 

(article 14) 

Geräuschpegel: gemessen / garantiert
Noise Level: measured / guaranteed
Niveau de bruit: mesuré / garanti
Lawaainiveau: gemeten / gegarandeerd
Bullernivå : uppmätt / garanterad
Støjniveau: målt / garanteret
Støynivå: målt / garantert
Melutaso: mitattu / taattu
Livello rumorosità: rilevato / garantito
Nivel de ruido: Medido / garantizado
Nível de ruído: medido / garantido
Poziom hałasu: mierzony / gwarantowany
Zajszint: mért / garantált
Hladina hluku: měřená / zaručená
Úroveň hluku: Nameraná / garantovaná
Στάθµη θορύβου: μετρούμενη / εγγυημένη
Уровень шумаl: измеренный / 

гарантированный
Raven hrupa: izmerjena / zajamčena
Razina buke: Izmjerena / zajamčena
Nivo buke : izmereno/garantovano
Рівень шуму: виміряний / гарантований
Nivel de zgomot: măsurat / garantat
Gürültü Düzeyi: ölçülen / garanti edilen
Ниво на шум: измерено / гарантирано
Niveli i zhurmës: i matur / garantuar
Müratase: mõõdetud / garanteeritud
Triukšmo lygis: pamatuotas / garantuojamas
Trokšņu līmenis: izmērīts / garantēts

95dB(A) / 96dB(A)

Jahr der CE-Kennzeichnung: Rok CE označenia:
Year of CE marking: Έτος σήµανσης CE:
Année du marquage CE: YГод получения европейского

знака соответствия CE:
Jaar van CE-markering: Leto oznake CE:
År för CE-märkning: Godina oznake CE:
År for CE-mærkning: Godina CE obeležavanja:
År for CE-merking: Рік маркування CE:
CE-merkinnän vuosi: Anul marcajului CE:
Anno di rilascio della 
certificazione CE: CE pazarlama yılı:
Año de la marca de la CE: Година на CE маркировка:
Ano da marcação CE: Viti i vendosjes së shenjës CE:
Rok oznaczenia CE: CE-märgistuse aasta:
CE-jelölés éve: CE ženklinimo metai:
Rok označení CE: CE marķēšanas gads:

2010
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Ulm, den 27.01.2010 Bevollmächtigter Vertreter
Ulm, 27.01.2010 Authorised representative
Fait a Ulm. le 27.01.2010 Représentant agréé
Ulm, 27.01.2010 Bevoegd vertegenwoordiger
Ulm, 2010.01.27 Auktoriserad representant
Ulm, 27.01.2010 Autoriseret repræsentant
Ulm, 27.01.2010 Autorisert representant
Ulmissa, 27.01.2010 Valtuutettu edustaja
Ulm, 27.01.2010 Rappresentante autorizzato
Ulm, 27.01.2010 Representante autorizado
Ulm, 27.01.2010 Representante autorizado
Ulm, 27.01.2010 Autoryzowany przedstawiciel
Ulm, 27.01.2010 Jóváhagyott 
Ulm, 27.01.2010 Pověřený zástupce
Ulm, 27.01.2010 Autorizovaný zástupca
Ulm, 27.01.2010 Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος
Ulm, 27.01.2010 Авторизованный представитель
Ulm, 27.01.2010 Pooblaščeni predstavnik
Ulm, 27.01.2010 Ovlašteni zastupnik
Ulm, 27.01.2010 Ovlašćeni predstavnik
Ulm, 27.01.2010 Уповноважений представник
Ulm, 27.01.2010 Reprezentant autorizat
Ulm, 27.01.2010 Yetkili temsilci
Ulm, 27.01.2010 Упълномощен представител
Ulm, 27.01.2010 Përfaqësuesi i autorizuar
Ulm, 27.01.2010 Volitatud esindaja
Ulm, 2010.27.01 Įgaliotas atstovas
Ulma, 27.01.2010 Pilnvarotais pārstāvis

Peter Lameli
Vice President
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Deutschland / Germany
GARDENA
Manufacturing GmbH
Central Service
Hans-Lorenser-Straße 40
D-89079 Ulm
Produktfragen:
(+49) 731 490-123
Reparaturen:
(+49) 731 490-290
service@gardena.com

Argentina
Husqvarna Argentina S.A.
Vera 745
(C1414AOO) Buenos Aires
Phone: (+54) 11 4858-5000
diego.poggi@ar.husqvarna.com
Australia
Husqvarna Australia Pty. Ltd.
8 Park Drive
Dandenong UIC 3175
Austria / Österreich
GARDENA
Österreich Ges.m.b.H.
Stettnerweg 11-15
2100 Korneuburg
Tel. : (+43) 22 62 7 45 45 36
kundendienst@gardena.at
Belgium
GARDENA Belgium NV/SA
Sterrebeekstraat 163
1930 Zaventem
Phone: (+32) 2 7 20 92 12
Mail: info@gardena.be
Brazil
Palash Comércio e
Importação Ltda.
Rua São João do Araguaia, 338
– Jardim Califórnia –
Barueri – SP - Brasil –
CEP 06409-060
Phone: (+55) 11 4198-9777
eduardo@palash.com.br
Bulgaria
Хускварна България ЕООД
1799 София
Бул. „АндрейЛяпчев” Nº 72
Тел.: (+359) 2 80 99 424
www.husqvarna.bg
Canada
GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario L6T 4X3
Phone: (+1) 905 792 93 30
info@gardenacanada.com
Chile
Antonio Martinic y Cia Ltda.
Cassillas 272
Centro de Cassillas
Santiago de Chile
Phone: (+56) 2 20 10 708
garfar_cl@yahoo.com
Costa Rica
Compania Exim
Euroiberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia,
200 metros al Sur del Colegi
Saint Francis - San José
Phone: (+506) 297 68 83
exim_euro@racsa.co.cr
Croatia
KLIS d.o.o.
Stanciceva 79
10419 Vukovina
Phone: (+385) 1 622 777 0
gardena@klis-trgovina.hr

Cyprus
FARMOKIPIKI LTD
P.O. Box 7098
74, Digeni Akrita Ave.
1641 Nicosia
Phone: (+357) 22 75 47 62
condam@spidernet.com.cy
Czech Republic
GARDENA spol. s r.o.
Tuřanka 115
627 00 Brno
Phone: (+420) 800 100 425
gardena@gardenabrno.cz
Denmark
GARDENA
Husqvarna Consumer Outdoor
Products
Salgsafdelning Danmark
Box 9003
S-200 39 Malmö
info@gardena.dk
Estonia
Husqvarna Eesti OÜ
Consumer Outdoor Products
Kesk tee 10, Aaviku küla
Rae vald, Harju maakond
75305
kontakt.etj@husqvarna.ee
Finland
Oy Husqvarna Ab
Consumer Outdoor Products
Lautatarhankatu 8 B / PL 3
00581 HELSINKI
info@gardena.fi
France
GARDENA
PARIS NORD 2
69, rue de la Belle Etoile
BP 57080
ROISSY EN FRANCE
95948 ROISSY CDG CEDEX
Tél. (+33) 0826 101 455
service.consommateurs@
gardena.fr
Great Britain
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
info.gardena@
husqvarna.co.uk
Greece
Agrokip
Psomadopoulos S.A.
Ifaistou 33A
Industrial Area Koropi
194 00 Athens Greece
V.A.T. EL093474846
Phone: (+30) 210 66 20 225
service@agrokip.gr
Hungary
Husqvarna
Magyarország Kft.
Ezred u. 1- 3
1044 Budapest
Phone: (+36) 80 20 40 33
gardena@gardena.hu
Iceland
Ó. Johnson & Kaaber
Tunguhalsi 1
110 Reykjavik
ooj@ojk.is
Ireland
Michael McLoughlin & Sons
Hardware Limited
Long Mile Road
Dublin 12

Italy
GARDENA Italia S.p.A.
Via Donizetti 22
20020 Lainate (Mi)
Phone: (+39) 02.93.94.79.1
info@gardenaitalia.it
Japan
KAKUICHI Co. Ltd.
Sumitomo Realty &
Development Kojimachi
BLDG., 8F
5-1 Nibanncyo, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0084
Phone: (+81) 33 264 4721
m_ishihara@kaku-ichi.co.jp
Latvia
SIA „Husqvarna Latvija”
Consumer Outdoor Products
B◊k·žu iela 6, Rœga, LV-1024
info@husqvarna.lv
Lithuania
UAB Husqvarna Lietuva
Consumer Outdoor Products
Ateities pl. 77C
LT-52104 Kaunas
centras@husqvarna.lt
Luxembourg
Magasins Jules Neuberg
39, rue Jacques Stas
Luxembourg-Gasperich 2549
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Phone: (+352) 40 14 01
api@neuberg.lu
Netherlands
GARDENA Nederland B.V.
Postbus 50176
1305 AD ALMERE
Phone: (+31) 36 521 00 00
info@gardena.nl
Neth. Antilles
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196
P.O. Box 8200, Curaçao
Phone: (+599) 9 767 66 55
pgm@jonka.com
New Zealand
Husqvarna NZ Ltd.
15 Earl Richardson Ave/
Manukau City
Auckland
Norway
GARDENA
Husqvarna Consumer Outdoor
Products
Salgskontor Norge
Kleverveien 6
1540 Vestby
info@gardena.no
Poland
GARDENA Polska Sp. z o.o.
Szymanów 9 d
05-532 Baniocha
Phone: (+48) 22 727 56 90
gardena@gardena.pl
Portugal
GARDENA Portugal Lda.
Sintra Business Park
Edifício 1, Fracção 0-G
2710-089 Sintra
Phone: (+351) 21 922 85 30
info@gardena.pt
Romania
MADEX INTERNATIONAL SRL
Soseaua Odaii 117-123,
Sector 1,
Bucureєti, RO 013603
Phone: (+40) 21 352 76 03
madex@ines.ro

Russia / Россия
ООО ГАРДЕНА РУС
123007, г. Москва
Хорошевскоешоссе, д. 32А
Тел.: (+7) 495 380 31 80
info@gardena-rus.ru
Singapore
Hy - Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin
#02-08 Tat Ann Building
Singapore 577185
Phone: (+65) 6253 2277
hyray@singnet.com.sg
Slovak Republic
GARDENA Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 17
851 04 Bratislava
Phone: (+421) 263 453 722
info@gardena.sk
Slovenia
GARDENA d.o.o.
Brodišče 15
1236 Trzin
Phone: (+386) 1 580 93 32
servis@gardena.si
South Africa
GARDENA
South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686
Phone: (+27) 11 315 02 23
sales@gardena.co.za
Spain
GARDENA IBÉRICA S.L.U.
C/ Basauri, nº 6
La Florida
28023 Madrid
Phone: (+34) 91 708 05 00
atencioncliente@gardena.es
Sweden
GARDENA
Husqvarna Consumer Outdoor
Products
Försäljningskontor Sverige
Box 9003
200 39 Malmö
info@gardena.se
Switzerland / Schweiz
Consumer Products
Husqvarna Schweiz AG
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Phone: (+ 41) (0) 848 800 464
info@gardena.ch
Turkey
GARDENA / Dost Diş Ticaret
Mümessillik A.Ş. Sanayi
Çad. Adil Sokak No.1
Kartal - İstanbul
Phone: (+90) 216 38 93 939
info@gardena-dost.com.tr
Ukraine / Україна
ТОВ «ГАРДЕНА УКРАЇНА»
Васильківська, 34, 204-Г
03022, Київ
Тел. (+38 044) 498 39 02
info@gardena.ua
USA
Melnor Inc.
3085 Shawnee Drive
Winchester, VA 22604
Phone: (+1) 540 722-9080
service_us@melnor.com
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